
FİDAN DİPKURDU ZARAR ŞEKLİ

ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
Kavak, Söğüt, Çitlenbik, Antep Fıstığı,

Şeftali , Nektarin, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne,

Badem, İncir, İdris ve Kuzu Kulağı

Erginler, konukçu oldukları bitkilerin 
yapraklarını çok ender olarak ve az miktarda 
yer, fakat genç sürgünleri, aşı gözlerini, yaprak 
saplarını (özellikle özsuyu düzeni bozulmuş 
ağaçlarda) oburca yiyerek tahrip eder ve 
büyük zarar verir.

Genç larva daima toprak yüzeyinde aşağıda,
kök kabuğunun altında bulunur ve kambiyum 
tabakasını kemirir. Larva kök kabuğu altında 
galeriler açar, bitkinin beslenmesine engel olur, 
galerilerin içi pislik ve talaş ile doludur.

Herhangi bir nedenle susuzluk çeken, bakımsız,
strese girmiş meyve ağaçlarında ve kavaklara 
büyük ölçüde zarar verir. 

Ağaçlarda önce büyüme durur, sonra larva 
sayısının çoğalması ile gittikçe artan bir 
zayıflık ve sonunda ölüm görülür.

Fidanlar çok çabuk , ağaçlar ise 2-5 sene 
içinde kururlar.
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ŞIRNAK 

DİKKAT: KİMYASAL MÜCADELE

YAPARKEN; UYGUN İLACI, UYGUN

ZAMANDA, UYGUN ALETLE,

UYGUN DOZDA KULLANINIZ. 

TANIMI VE YAŞAYIŞI

Erginleri siyah ve branz renkte, tür özelliklerine

göre gri veya beyaz noktalı zemin üzerinde 

siyah, çeşitli kabarık desenlidir. Kanatlarının 

üzeri çeşitli şekilde beyaz çukurcuklarla 

desenlidir. Erginlerine çoğunlukla gövde ve 

kök boğazında rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın

veya dalın ekseni etrafında dönerek saklanmaya 

çalışır, yakalanacağı anda bacaklarını vucüt 

altına çekerek kendini toprağa atarak ve ölü 

taklidi yapar, kuru yapraklar ve otlar arasında 

haraketsiz olarak gizlenir.



MEKANİK MÜCADELE

Sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri

gövde ve kökboğazında kolayca toplanabile-

cek erginler yok edilmelidir.

Ergin zararı nedeniyle, ağaç dibine dökülmüş 

olan sap dibi yenik yaprakların bulunduğu 

fidanlar, hızla sarsılarak yeredüşürülen erginler

öldürülmelidir.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

Ağaç altlarında erginlerin kolayca 

saklanabileceği yüksek boylu ot, çalı 

vs. bulundurulmamalıdır.

Kabuklubit problemi yoksa, ağaçların

gövdesine kireç badanası yapmak, yumurta

konmasını güçlendireceğinden faydalıdır.

Kabuklu problemi varsa kireç badanası

yapı lmamalıdır.

Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar 

kuvvetli bulundurulmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal mücadeleye karar vermek için ağaçta

zarar ve zararlının görülmüş olması gerekir.

Bu nedenle ; Ağaçlarda mayısın ilk haftasından

başlayarak ergin çıkışı gözlenmelidir.

Ağaç altlarında sap dibinden yenmiş taze 

yaprakların bulunması, aşı gözlerinin veya

taze sürgünlerin kemirilmiş olması, zararlının

varlığını gösterir. Böyle ağaçlarda ergin 

görüldüğünde veya bu ağaçların kökboğazları

açılarak incelendiğinde larvalara rastlanılırsa

mücadeleye karar verilir.

Kimyasal mücadele Haziran, Temmuz ve Ağustos

aylarından, zararlının yumurtalarını kök boğazı 

civarında toprağa koyduğu dönemde, her 15

günde bir yapılmalıdır.

Kimyasal mücadelede kullanılacak 

ilaçlar ve dozları : İl/İlçe Müdürlükleri

ve reçete yazma yetkisi bulunan 

kişilerce belirlenmelidir.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ...

Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ürününüze

ekonomik  olarak zarar vermeye başladıysa

öncelikle      Reçete      Yazma      Yetkilisine

başvurarak reçetenizi yazdırınız.

Reçetenizdeki     bitki     koruma     ürününü

bayiden alınız.

Tarım Teşkilatınca düzenlenen bitki koruma

ürünü uygulama yetki belgesini alınız.

Sertifikalı     Uygulayıcılara    bitki     koruma

ürünlerini uygulatınız.   Bitki  koruma ürünü

uygulamalarınızı    Üretici    Kayıt   Defterine

kayıt ediniz.

İlaç   etiketini   mutlaka   okuyarak   etikette

belirtilen   ürün   adı,   kullanma   zamanı ve

dozuna uygun ilaçlama yapınız.

İlaç etiketinde yazan son ilaçlama ile hasat

arasındaki    bekleme    süresine    mutlaka

uyunuz.

Ürününüz bereketli,

kazancınız bol olsun
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